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:  כמה עובדות בנוגע לתנורי הסקה•

היא  פלטסההסקה בעץ באמצעות תנור -ומנגד , תנור החימום המזהם ביותר הוא אח מבערת
.  ל"הכי פחות מזהמת מבין סוגי הקמינים הנ

.תנורים סגורים לשרפת עצים מייצרים פחות עשן מאח מבערת

,  תנורי חימום ביתי המוסקים בעץ נחשבים מזהמים ביותר בין אמצעי החימום הביתיים, כללית
.  והמזהמים מכולם הם אלו שלא נבנו בסטנדרטים הנדרשים

המזגן ואמצעי חימום שונים המופעלים בחשמל הם אמצעי החימום הנקי ביותר מבחינת  
.פליטות מזהמים לאוויר



:הסכנות הבריאותיות
ראתיותועלולה להחמיר מחלות כלי דם , מהווה סיכון לבריאות האדםמשרפת עץ חשיפה לפליטות ➢

,  ילדים, תינוקות, נשים בהריון: כמו, הסיכון עולה בעיקר בקרב אוכלוסיות רגישות. וקרדיולוגיות
.וסקולריות ונשימתיות-חולים במחלות קרדיו, (ומעלה65מגיל )אנשים מבוגרים 

,  ועלולה לגרום להתקפי אסטמה, חשיפה לעשן עץ מחמירה את מחלות הריאות-חשיפה לטווח קצר➢
.דלקות נשימה ואירועי לב, סינוסיטיס, ברונכיטיס חריפה

ברונכיטיס  , חשיפה ממושכת לעשן עץ יכולה לגרום להפחתת תפקוד הריאות-חשיפה ארוכת טווח➢
.ועלולה גם לגרום למחלות לב וכלי דם ולאירועי לב, סינוסיטיס וסרטן ריאות, כרונית

בחלל  )אינם מודעים להיווצרות זיהום אוויר תוך מבני בעלי תנורי הסקה-זיהום אוויר תוך מבני➢
,  ופותחים את דלת התנורמצב זה מתרחש כאשר עורמים את העץ. משריפת עץ בתנורי ההסקה( הבית

.וכן במקרים בהם התנור אינו אטום דיו

מפגעי ריח➢



מדוע עדיין לא קיים חוק מדינה שאוסר לחלוטין את השימוש  , אם כך

?בקמין עץ

יכולת האכיפה ברמה הארצית קשה עד כמעט בלתי אפשרית➢

על אף שלמשרד יש סמכויות אכיפה בהינתן תנאים  "המשרד להגנת הסביבה טוען כי ➢
."  אכיפה-הסמכות אינה בת, מסוימים

.השלטון המקומי-הגורם המרכזי שנותר  האחראי לאכיפה ➢



:הכלים העומדים לרשות המקומית-חוקים ותקנות 

.  מחייבת קבלת היתרקבע כי התקנת קמין -(תנאיו ואגרות, בקשה להיתר)חוק התכנון והבניה ➢

אחריותה של הרשות המקומית מקיפה את דיני התכנון והבניה ולכן היא זו הנותנת היתרי  ➢
.  בנייה

הקפדה על הליך בנייה תקין המחייב קבלת היתר תמנע בנייה של תנורים וארובות שלא ➢
.עומדות בדרישות התקינה הישראלית



בניית תנור הסקה וארובה

:חוק התכנון והבנייה קובע כי התקנת תנור הסקה מחייבת קבלת היתר

.לא יותקן תנור בדירה אלא על פי היתר➢

838התקנת תנור בדירה תיעשה לפי תקן ישראלי ➢

איסור מיקום  : בנוסף מגדירות תקנות התכנון והבנייה את מיקומה וגובהה של הארובה➢
.לא תוצא הארובה של תנור דרך קיר חיצון של הדירה הפונה אל הרחוב-ארובה לצד הרחוב



:תקנים
, קיימים מספר תקנים ישראליים המגדירים מהם הקריטריונים התפעוליים של תנור ההסקה

-2חלק 1368י "ת. כיצד והיכן יש להתקין את הארובה ומהם הריכוזים המותרים לפליטה
" :ארובה,מוצקתנור הסקה ביתי המוסק בחומר "

.י עץ או פחם"התקן חל על תנורי הסקה ביתיים העשויים מתכת והמוסקים ע

:התקן כולל

.מבנה הארובה. 1

.פירוט החומרים מהם עשויה הארובה. 2

.מעקה/הגדרת גובה ומיקום ביחס לגג. 3

.אופן קיבוע הארובה. 4



מידע מאתר המועצה–מה קיים ברמת הנגב 

•https://rng.org.il/%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%94-

%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA/

https://rng.org.il/%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA/

